Bæredygtig adfærd

Over halvdelen af danskerne mener selv, at de tænker på bæredygtighed, når de
handler ind eller stemmer ved politiske valg – knap en tredjedel, når de investerer
I hvilken grad…. (andel der svarer i høj og nogen grad)

58%

54%

30%

…tænker du bæredygtigt, når du køber ind
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…betyder bæredygtighed noget for din stemme
ved politiske valg

…tænker du bæredygtigt i forbindelse med din
pensionsopsparing og/eller private investeringer

28%

…betyder bæredygtgihed noget for dit valg af
arbejdsplads/studie

Bæredygtig adfærd

Størstedelen af danskerne vil gerne gøre mere for at passe på verden igennem den
måde, de lever på, men færre tænker på at gøre det igennem investeringer
I hvilken grad tænker du bæredygtigt i forbindelse med din
pensionsopsparing og/eller private investeringer?*

Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg vil gerne gøre mere for at passe på
verden igennem den måde, som jeg lever mit liv på.

Helt enig
I høj grad

8%

30 pct.

I nogen grad

26%

Slet ikke

2

af danskerne tænker i
høj eller nogen grad
bæredygtigt i
forbindelse med
pensionsopsparing/
private investeringer

23%

I mindre grad

Ved ikke

30%

29%

14%

Delvist enig

39%

69 pct.
Hverken enig eller uenig

26%

Delvist uenig

3%

Helt uenig

2%

af danskerne er
enige i, at de gerne
vil gøre mere for at
passe på verden
igennem den måde,
som de lever på

N = 1003. Investering er præsenteret som: ”Med investering mener vi både de investeringer, du kan gøre igennem en pensionsordning, investering i værdipapirer (fx aktier el. en investeringsforening gennem din
bank) og/eller investering i en virksomhed via. eksempelvis mikrolån.”
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Barrierer for bæredygtige investeringer

De største barrierer for danskerne ift. at investere i bæredygtige virksomheder er
manglende transparens og viden
Hvilke af følgende ville afholde dig fra at investere i bæredygtige virksomheder?

33%

31%

13%

16%
11%

11%

9%

8%

7%

6%
1%

Det er for svært Jeg ved ikke nok Jeg kender ikke
Jeg har en
Bæredygtighed
Ingen af
at afgøre hvilke om bæredygtige
en løsning
forventning om, er ikke et emne, ovenstående –
investeringer, der investeringer
hvorigennem
at bæredygtige jeg forbinder med
jeg vil kun
er bæredygtige
man kan
investeringer
investeringer
investere i
investere
giver lavere
bæredygtige
bæredygtigt
afkast
virksomheder
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Jeg har en
Jeg interesserer Jeg mener ikke,
forventning om,
mig ikke for
at man kan opnå
at bæredygtige bæredygtighed
større
investeringer
bæredygtighed
medfører større
ved at investere
risiko

Andet

Ved ikke

Betydningen af bæredygtighed og lokale investeringer

Størstedelen af danskerne mener, at bæredygtighed vil have betydning for fremtidige
investeringer, og de fleste har stærke præferencer for at investere lokalt
I hvilken grad vil bæredygtighed have betydning for dig, når/hvis du
investerer i fremtiden?

I høj grad

Forestil dig, at du skulle investere i en virksomhed, som skabte bæredygtig
vækst og udvikling i det område, den lå. Hvor ville du foretrække, at
virksomheden lå?

Danmark

24%

55%

Europa (fx Portugal,
Norge, Estland)
I nogen grad

I lav grad

15%

6%

af danskerne angiver,
at bæredygtighed i høj
eller nogen grad vil
have betydning
når/hvis de i fremtiden
skal investere

Afrika (fx Nigeria,
Sydafrika, Mali)
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8%

9%

Asien (fx Japan, Indien,
Filippinerne)

4%

Sydamerika (fx Brasilien,
Venezuela, Peru)

3%

Nordamerika (USA,
Mexico)

Ved ikke

Størstedelen vil
investere i en
virksomhed, der
skaber vækst og
udvikling i
Danmark

47%

71 pct.

Slet ikke

12%

Ved ikke

2%

16%

Prioritering af bæredygtige investeringer

Mindre forurening, vedvarende energi, forbedring af sundhed, genbrug og bæredygtigt landbrug er i gennemsnit de områder, hvor flest danskere vil gøre en forskel
Hvilken forskel vil du helst skabe i verden igennem dine investeringer? Du kan vælge op til fem*

1

Minimere forurening (af eks. plastaffald eller kemisk
farlige stoffer)

2

Teknologi der producerer vedvarende energi

3

Forbedring af sundhed og forebyggelse af sygdomme

4

Fremme løsninger indenfor genbrug og genanvendelse

5

Bæredygtigt landbrug og fødevareproduktion

6

Øge eller bevare biodiversiteten (mangfoldighed af
planter og dyr)

7

Sociale indsatser i samfundet (fx billige boliger eller
indsatser der får arbejdsløse i beskæftigelse)

8

Gode uddannelser for alle

9

Bæredygtig skov

10

Fremme den bæredygtige udvikling i
tredjeverdenslande

11

Innovative virksomheder, der udvikler behandlinger af
sygdomme

33%

12

Flere elbiler og infrastruktur der støtter op om brug af
elbiler

13%

32%

13

Teknologi der skaber bæredygtige byer

13%

14

Forøgelse af vandressourcer

13%

28%

15

Ligestilling

10%

26%

16

Der er ikke områder, jeg foretrækker mere end andre

9%

17

Forebyggende katastrofeindsatser

9%

20%

18

Bedre forretningsmuligheder i tredjeverdenslande

18%

19

Fremme kultur og kunst

20

Ingen af de nævnte

41%

31%

22%

16%

15%

6%
4%
2%

N = 1001. Nu præsenterer vi dig for en række forskellige valgmuligheder indenfor bæredygtige investeringer, som du kan vælge at investere de 10.000 kr. i. Hvilken forskel vil du helst skabe i verden igennem
dine investeringer? Du kan vælge op til fem. Vi vil bede dig om at antage, at risiko og forventet afkast er den samme for alle valgmuligheder.
5

Top 10 bæredygtige investeringer

Mænd vil i højere grad end kvinder gøre en forskel ved at investere i teknologi, som
producerer vedvarende energi, mens sociale indsatser prioriteres højere af kvinder
Hvilken forskel vil du helst skabe i verden igennem dine investeringer? Du kan vælge op til fem*

Kvinder

Mænd
1

Teknologi der producerer vedvarende energi

2

Minimere forurening (af eks. plastaffald eller kemisk
farlige stoffer)

3

Forbedring af sundhed og forebyggelse af sygdomme

4

Fremme løsninger indenfor genbrug og genanvendelse

5

Bæredygtigt landbrug og fødevareproduktion

6

Øge eller bevare biodiversiteten (mangfoldighed af
planter og dyr)

7

Gode uddannelser for alle

8

Bæredygtig skov

9

Teknologi der skaber bæredygtige byer

Sociale indsatser i samfundet (fx billige boliger eller
indsatser der får arbejdsløse i beskæftigelse)

10

1

Minimere forurening (af eks. plastaffald eller kemisk
farlige stoffer)

2

Forbedring af sundhed og forebyggelse af sygdomme

31%

3

Fremme løsninger indenfor genbrug og genanvendelse

32%

29%

4

Bæredygtigt landbrug og fødevareproduktion

31%

25%

5

Øge eller bevare biodiversiteten (mangfoldighed af
planter og dyr)

28%

24%

6

Sociale indsatser i samfundet (fx billige boliger eller
indsatser der får arbejdsløse i beskæftigelse)

28%

7

Teknologi der producerer vedvarende energi

8

Gode uddannelser for alle

18%

17%

9

Bæredygtig skov

17%

16%

10

Fremme den bæredygtige udvikling i
tredjeverdenslande

16%

41%
38%

21%
19%

44%
34%

26%

N = 1001. Nu præsenterer vi dig for en række forskellige valgmuligheder indenfor bæredygtige investeringer, som du kan vælge at investere de 10.000 kr. i. Hvilken forskel vil du helst skabe i verden igennem
dine investeringer? Du kan vælge op til fem. Vi vil bede dig om at antage, at risiko og forventet afkast er den samme for alle valgmuligheder.
6

Prioritering ved investeringer

Fravær af korruption og størst muligt forventet afkast er det vigtigste, når danskerne
investerer – gode arbejdsforhold er blandt de vigtigste bæredygtighedsfaktorer
Forestil dig, at du skal investere 10.000 kr. i en virksomhed. Hvad ville være det vigtigste for dig, når du skulle vælge, hvilken virksomhed du skulle
investere i – og hvad ville være mindst vigtigt?

At virksomheden ikke er involveret i korruption

14,0

At jeg får størst muligt forventet afkast

13,5

At virksomheden ikke har konto i skattely

11,2

At jeg får lavest mulig risiko

10,3

At virksomhedens medarbejdere har gode arbejdsforhold

8,9

At jeg får lavest mulige gebyrer på min investering

8,1

At virksomheden minimerer forurening og affald

7,5

At virksomheden begrænser sit CO2 aftryk

7,1

At virksomheden begrænser sit ressourceforbrug (fx brug af el, vand)

6,6

At virksomheder fremmer lokal produktion og forbrug

5,3

At virksomheden skaber forbedringer i udviklingslande

2,5

At virksomheden fremmer diversitet blandt medarbejdere

2,5

At virksomheden fremmer ligestilling i ledelsen
At virksomheden er en start-up

7

1,7
0,8

N = 1003. Hvis man skal investere sine penge, kan der være flere ting, som har betydning for ens overvejelser om, hvad man vælger at investere i. I det følgende vil vi præsentere dig for forskellige overvejelser
og bede dig om at vurdere vigtigheden af dem for dig, hvis du stod til at skulle investere.
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